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۴ اقتصاد 

رییس اتاق بازرگانى صنایع معادن و کشاورزى قم 
گفت: معلق شدن کارت هاى بازرگانى چالش هایى را 

به واحدهاى صنعتى و تولیدى قم وارد کرده است.
ابوالفضل خاکى  با ایرنا بیان کرد: برخى از واحدهاى 
مواد  موقت،  ورود  به صورت  استان  بزرگ  تولیدى 
اولیه را وارد و سپس بعد از تولید، کاالى خود را صادر 
لطمه  بازرگانى  کارت هاى  شدن  معلق  و  مى کنند 

بسیار زیادى به این واحدها وارد کرده است.
 وى افزود: با تعلیق کارت بازرگانى، یا کاالى وارداتى 
آن ها در گمرك ترخیص نمى شود و یا کاالى صادراتى 
آنان معطل مانده است. وى با بیان اینکه اولین بار در 
دنیا صدور کارت بازرگانى به شیوه اى که در کشور ما 
تعریف شده انجام مى شود، اظهار داشت: با شیوه اى 
انجام مى گیرد، نقش  بازرگانى  که در صدور کارت 
اتاق هاى بازرگانى استانى در صادرات کاال در عرصه 
به گفته وى، عدم  بین الملل کم رنگ تر شده است. 
وجود زیرساخت توسط سازمان توسعه تجارت که به 
مانعى در صدور کارت توسط اتاق هاى بازرگانى کل 

کشور شده است، باید هرچه سریع تر رفع شود.
خاکى اضافه کرد:  این سامانه بیش از 2 ماه است که 

صدور و تمدید کارت بازرگانى را متوقف کرده است.
بازرگانى  کارت  صدور  مشکالت  شد:  یادآور  وى 
سبب ایجاد تنش در صادرات واحدهاى تولیدى قم 
شده است. وى گفت: کاهش 24 درصدى صادرات 
در سه ماهه اول سال شاهد این مدعاست و باید براى 
تصمیمات  قم  صادرات  ریالى  و  وزنى  ارزش  حفظ 

سریع ترى در سطح استان گرفته شود.
وى با اشاره به مساله ارز حاصل از صادرات و مشکالت 
مالیاتى فعاالن اقتصادى بیان کرد: از مسئوالن استانى 
و دستگاه هاى متولى انتظار داریم با توجه به مشکالت 
دوسویه تحریم و کرونا همکارى بیشترى با واحدهاى 

تولیدى به خرج دهند.
خاکى افزود: از دستگاه هاى استان انتظار مى رود با 
توجه به  نامه اخیر دادستان کل کشور به  وزیر اقتصاد و 
امور دارایى و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، 
واحدهاى   169 ماده  جرایم  بخشودگى  به  نسبت 

تولیدى همکارى بیشترى داشته باشند.
تحریمى  شرایط  در  جرایم  این  کرد:  عنوان  وى 
براى  را  زیادى  چالش هاى  نقدینگى  مشکالت  و 

واحدهاى صنعتى و تولیدى قم به وجود آورده است.
وى اظهار داشت: در نامه اخیر دادستان کل کشور 
اختیار صددرصدى  دارایى،  امور  و  اقتصاد  وزیر  به 
مدیران  به  صنعتى  واحدهاى  جرایم  بخشودگى 

استانى واگذارشده است.

معلق شدن کارت هاى 
بازرگانى چالش  واحدهاى 

صنعتى و تولیدى قم

خـبـر

وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـى گفـت: 
راه حـل مشـکالت کشـور واگـذارى امور به 
جوانـان اسـت و در این صورت امیـد و آینده 

ایـران  تضمیـن مى شـود.
محمـد  تعـاون،  وزارت  گـزارش  بـه 
شـریعتمدارى در مراسـم عصـر علمـى و 
فرهنگـى، بـا تاکیـد بـر ضـرورت توجـه به 
جوانـان خـالق و نوآور گفـت: جوانـان کار و 
تالش خسـتگى ناپذیـر و مجاهدانـه دارند، 
بنابرایـن بایـد کار اجرایـى را به آنان سـپرد.
وى تصریـح کـرد: در همین دوره دو سـاله 
در مجموعـه وزارت تعـاون بـا اسـتفاده از 
جوانـان در رده هـاى مدیریتـى و بـا احتـرام 
بـه پیشکسـوتان و نشـاندن آنهـا در جایگاه 
رفیـع، از نظـرات و تجـارب آنهـا در کسـوت 

مشـاور عالـى بهـره گرفتیم.
وى سـپردن امـور بـه جوانـان را مـورد 
وفـاق تمامـى جناح هـاى کشـور دانسـت و 
افـزود:  در مـورد موضـوع واگـذارى امـور به 
جوانـان و اهمیـت دادن بـه نقـش و جایگاه 
آنـان، همـواره یک وفـاق ملـى در بین همه 
جناح هـا وجـود داشـته و در بیانیـه گام دوم 
مقـام معظـم رهبـرى نیـز  بـر ایـن موضوع 

تاکیـد شـده اسـت.
وى تاکیـد کـرد: اهمیـت دادن بـه جوانان 
و جایـگاه آنهـا ضـرورى اسـت و بـا توجه به 
ایـن مهم بدون تردید کشـور نجـات خواهد 

. فت یا
شـریعتمدارى بـا تاکید بـر اینکه سـازمان 
تامیـن اجتماعـى بایـد احیاگر و پشـتیبان 
این مجموعه باشـد، افـزود : مجموعه وزارت 
تعـاون، بزرگتریـن نهاد دولتـى متکفل امور 
اجتماعى کشـور اسـت کـه مشـابه دیگرى 

نـدارد.
در  وزارتخانـه  ایـن  کـرد:  تصریـح  وى 
حـوزه رفـاه اجتماعـى بـه خصـوص حـوزه 
و  وظیفـه  داراى  اجتماعـى  آسـیب هاى 

اسـت. حساسـى  مسـئولیت هاى 
وزیـر تعـاون با اشـاره به گسـتره مخاطبان 
داشـت:  اظهـار  تعـاون  وزارت  مجموعـه 

همـه  وزارتخانـه  ایـن  مخاطـب  جامعـه 
ایرانیـان را شـامل مى شـود، به گونـه اى که 
45 میلیـون نفـر از جمعیـت کشـور  و سـه 
و نیم میلیـون نفر از بازنشسـتگان مخاطب 

سـازمان تامیـن اجتماعـى هسـتند.
وى ادامـه داد: یـک و نیـم میلیـون نفـر از 
بازنشسـتگان کشـورى کـه بـه هـر ترتیب 
بـا جامعـه کارو تولیـد مرتبـط  هسـتند نیز 

مخاطـب ایـن وزارتخانـه هسـتند.
وزیـر تعـاون بـر ضـرورت احیـاى فرهنگ 
گذشـت، ایثـار و از خودگذشـتگى تاکیـد 
کـرد و تصریح کـرد: بایـد با تـالش و احیاى 
فرهنـگ صدق و صفـا، راسـتگویى و مذموم 
کـردن دروغ و هتـک حیثیـت افـراد، ایـن 
مقوله هـا به جایـگاه واقعـى خـود برگردند.

اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  شـریعتمدارى 
در  اندیشـه  و  علـم  اصحـاب  اثرگـذارى 
فرهنـگ جامعـه گفـت: جایـگاه اصحـاب 
اندیشـه را شـفقت و مهربانـى حکومت هـا 
تعییـن نمى کنـد بلکـه از سـوى مـردم 

مى شـود. تعییـن 
وى بـا اشـاره بـه اینکـه فرهنگیـان، علمـا 
و صاحبـان فکـر و اندیشـه نبایـد بـا تغییـر 
تفکـرات سیاسـى و جابجـا شـدن دولت ها 
افـول کننـد، افـزود:  حیـات یـک ملـت در 
اسـتمرار فکـر و اندیشـه علمـى و فرهنگـى 

اسـت. آن 
وزیـر تعـاون بـا بیـان اینکـه بسـیارى از 
مولفـان و اصحاب علم و اندیشـه با اسـتفاده 
از نبـوغ، فکـر، اندیشـه و صفـاى دل  و الهام 
توانسـتند تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیـل 
کننـد، گفـت: صاحبـان علـم و فرهنـگ 
از سـوى  خواسـته اى  جـز قدرشناسـى 

ندارنـد. حکومت هـا 
 در ایـن مراسـم از سـه کتاب روضۀ الشـهد 
، پارچـه هـاى ایرانـى و همـگام بـا زمانـه و 
همچنیـن سـامانه فـروش آنالیـن،  مجلـه 
کتـاب امروز و کاشـى مفاخر رونمایى شـد و 
برگزیدگان جشـنواره کرونا امیـد نیز تقدیر 

شـدند.

وزیـر ارتباطـات گفـت: تـا آخـر اسـفند امسـال 
اینترنت نسـل پنجـم ارتباطات براى کاربـران خانگى 

بـه صـورت نقطـه اى فعـال خواهـد شـد.
 محمدجـواد آذرى جهرمـى در مراسـم رونمایـى از 
کاربردهـاى اینترنـت نسـل پنجـم گفـت: تـا پایـان 
دولت تصمیـم داریم سـایت هاى فعلى را بـه اینترنت 
نسـل پنجم مجهـز کنیـم و آن را به صـورت نقطه اى 
بـراى اینترنـت خانگـى ارتقـا بدهیـم. مجوزهـاى 
مربـوط بـه ایـن کار در کمیسـیون تنظیـم مقـررات 
صـادر شـده اسـت. بـراى توسـعه در ایـن بخـش نیاز 
بـه سـرمایه گـذارى دولت نیز اسـت. تمام سـعى مان 
این اسـت کـه اینترنت نسـل پنجم تا اسـفندماه براى 
کاربـران بخـش خوبـى از مناطـق پـر تراکـم کشـور 

قابـل ارایه باشـد.
وى که با شـعار آینده روشـن، بر تالش براى توسـعه 
فنـاورى تاکیـد دارد، دربـاره وضعیـت کشـور گفـت: 
تاریـخ بـه مـا مى گویـد چنگیزخـان مغـول چطـور 
بـه کشـور مـا حملـه کـرد، فـردى کـه دسـت کمى 
از رئیـس جمهـورى فعلـى آمریـکا نـدارد. امـا ایـران 
پـس از آن حملـه دوبـاره بـه اوج رسـید. در دوره هاى 
مختلـف تاریخـى ایـن اتفاقـات بـراى ایـران رخ داده 
اسـت. همیشـه پـس از سـختى ها بـه دوره روشـنى 
رسـیده ایم. ایـن را تاریـخ مـا همیشـه ثابـت کـرده 
اسـت. آینـده روشـن فقـط بـراى یـک فـرد نیسـت؛ 
بـراى کل کشـور اسـت. او بـا تاکید بـر اینکـه در تمام 
دوره هـا و دولت هـا مشـکالتى وجـود داشـته اسـت و 
مشـق ننوشـته غلط نـدارد، افـزود: مهم ترین مسـاله 
تالش بـراى رسـیدن بـه رویاى آینده روشـن اسـت. 
ایـران هوشـمند نیـز برنامـه وزارت ارتباطـات بـراى 

آینـده روشـن اسـت.  وزیـر ارتباطات گفـت: نخبگان 
کشـور بـراى تدویـن برنامـه تحـول دیجیتال کشـو 
2 سـال تـالش کرده انـد. ایـن طـرح را سـه مـاه قبل 
بـه شـوراى عالـى داده ایم و منتظـر رسـیدگى به این 
مسـاله هسـتیم. البته این مورد صرفا با  تـالش وزارت 
ارتباطـات بـه نتیجـه نمى رسـد و عـزم جـدى تمـام 
نهادهـا را نیـاز دارد. جهرمـى بـا بیـان اینکه امـروز در 
نقطـه اى هسـتیم کـه اینترنـت نسـل پنجـم در دنیا 
کلیـد خـورده و مـا نیـز بایـد بـه ایـن سـمت حرکت 
کنیـم، خاطرنشـان کرد: بـا امضـاى پنـج تفاهم نامه 
در حـوزه  کاربردهاى نسـل پنجم ارتباطـات، مى توان 
امید داشـت کـه همزمـان با کشـورهاى دیگـر ما نیز 
پیشـرفت کنیم. ما امـروز پنجمین کشـور در منطقه 
هسـتیم کـه توسـعه ایـن فنـاورى را آغـاز کرده ایـم. 
البتـه تاخیـرى کـه باعـث شـد پنجمیـن کشـور 
باشـیم هم بـه دلیـل صدورمجـوز از سـوى نهادهاى 
باالدسـتى مربـوط مى شـد کـه اکنـون مرتفع شـده 
اسـت. وى تصریـح کـرد: تمـام تـالش را متمرکـز 
کردیـم تـا ایـن کار بـه شـکل درسـتى پیـش بـرود. 
مجموعـه فعالیت هاى حـوزه  ICT از لحاظ اقتصادى 
رشـد خوبـى دارد و صورت هـاى مالى این شـرکت ها 

بـه بازار بـورس نیز سـیگنال هـاى مثبت مـى دهد تا 
درایـن زمینـه سـرمایه گذارى صـورت بگیـرد.

بـه گـزارش ایرنـا، در انتهـاى ایـن مراسـم پنـج 
تفاهم نامـه تحت عناویـن «طراحـى وایجـاد پایلوت 
حمـل ونقـل هوشـمند شـهرى مبتنـى بـر شـبکه 
هـاى ارتباطـات سـلولى نسـل جدیـد در چارچـوب 
شـبکه ملـى اطالعـات درکیـش»، «پیـاده سـازى 
خدمـات مشـاره جراحـى از راه دور بـا اسـتفاده از 
قابلیـت هـاى فناورى هـاى نسـل پنجـم ارتباطات»، 
«توسـعه زیرسـاخت ها، خدمات سـالمت دیجیتال و 
پزشـکى هوشـمند بـا اسـتفاد از فناورى نسـل پنجم 
فناورى هـاى  بـوم  زیسـت  «توسـعه  مخابراتـى»، 
نسـل پنجـم شـبکه هاى مخابراتـى اینترنت اشـیا یا 
هـوش مصنوعـى، توسـعه فناورى هـا، محصـوالت 
و راهکارهـاى حـوزه شـبکه مخابراتـى نسـل پنجم و 
نسـل هاى آینـده» با حضـور وزیـر ارتباطـات، معاون 
وزیر ارتباطات، فرمانده سـتاد کرونـا در تهران، رئیس 
دانشـگاه صنعتـى شـریف، رئیـس دانشـگاه تهـران، 
مدیرعامـل همـراه اول، مدیرعامـل ایرانسـل، دبیـر 
سـتاد توسـعه فناروى هـاى حـوزه اقتصـاد دیجیتال 
و هوشمندسـازى معاونـت علمـى و فناورى ریاسـت 
جمهـورى و تعـدادى از مسـئوالن کشـور بـه امضـا 
 (G5) «5رسـید. مـرداد امسـال اینترنـت «جـى
سـرانجام در کشور رونمایى شـد و کاربران توانستند با 
سـرعت یک و نیم گیگ بـر ثانیه تجربـه دانلود برخط 
(آنالیـن) داشـته باشـند. بـدون تردیـد این فنـاورى 
مى توانـد تحولـى در ایجـاد شـهرهاى هوشـمند، 
سـالمت هوشـمند، خودرو هـاى خـودران، پخـش 

ویدیـو بـا کیفیـت بـاال و بـازى برخـط ایجـاد کند.

انجام 4 هزار مورد بازرسى براى مقابله با قاچاق در قم  
معـاون بازرسـى و نظـارت سـازمان صنعـت،  معـدن و تجـارت (صمـت) قـم گفـت: 
بازرسـان ایـن سـازمان از ابتـداى امسـال تـا پایـان شـهریورماه 3 هـزار و 939 مـورد 
بازرسـى بـراى جلوگیـرى از تخلفات اقتصـادى مرتبط با قاچاق کاال در سـطح اسـتان 
انجـام دادند. احمدرضا سـمیعى نسـب در گفت وگـو با ایرنا  بیـان کرد: این بازرسـى ها 
به منظـور جلوگیـرى از عرضـه،  نگهدارى و فـروش کاالى قاچاق در اسـتان انجـام و در 
جریـان آن 13 پرونـده تخلـف تشـکیل شـد. وى افـزود: ارزش ایـن پرونده هـا حـدود 

50 میلیـارد ریال اسـت کـه همه آن هـا براى رسـیدگى به تعزیـرات حکومتى اسـتان 
معرفـى شـد. وى ادامه داد: آمار بازرسـى ها نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل، حدود 
39.9 درصـد افزایش یافتـه اسـت و از حیـث ارزش ریالـى نیـز، 341 درصـد رشـد 
داشـته ایم. سـمیعى نسـب گفـت: بیشـتر کاالهـاى کشف شـده، شـامل لوازم خانگى، 
نهاده هـاى دامـى (ذرت، کنجاله سـویا، جـو) و ماینـر( اسـتخراج کننده ارز دیجیتالى) 
اسـت. وى افـزود: در همیـن رابطـه بازرسـان این سـازمان بیش از هـزار مـورد تذکر و 

اخطـار کتبى بـه واحدهـاى خرده فروش داده و 246 گشـت مشـترك با دسـتگاه هاى 
نظارتـى اسـتان برگـزار کردنـد. وى با اشـاره بـه اینکه بازرسـان ایـن سـازمان به غیراز 
مـوارد ذکرشـده،  بـراى سـایر تخلف هـاى صنفـى نیز پرونـده تشـکیل مى دهنـد تا بر 
اسـاس قوانیـن بـا متخلفان برخورد شـود، گفـت: سـامانه 124 بسـتر ارتباط مـردم با 
بازرسـان این سـازمان اسـت و شـهروندان مى توانند گـزارش خود از تخلـف واحدهاى 

صنفـى فعـال در قـم را بـراى پیگیـرى از ایـن طریق اطـالع دهند.

وزیر تعاون:

 با واگذارى امور به جوانان آینده ایران تضمین مى شود 
وزیر ارتباطات خرب داد:

شروع رسمى فعالسازى اینترنت «جى5» براى کاربران خانگى 

تولید 5 میلیون تن چغندرقند تا پایان امسال
مجـرى طـرح چغندرقنـد وزارت جهاد کشـاورزى پیش بینى کرد: در سـال 
جـارى بیـش از پنج میلیـون تـن چغندرقند بهاره در کشـور تولید مى شـود.

 پیمـان حصادى، با اشـاره به دوره برداشـت چغندرقند بهـاره و بهره بردارى 
از کارخانه هـاى قنـد کشـور از اواخر شـهریورماه سـال جارى در اسـتان هاى 
غربـى از جملـه آذربایجـان غربـى، اردبیـل گفت: تاکنـون محصـول بیش از 
یـک هـزار و 100 هکتـار از مزارع برداشـت و حـدود 60 هزار تـن چغندرقند 
بـا متوسـط عیار قنـد بـاالى 16 درصـد، تولیـد و تحویـل کارخانه هـاى قند 

طـرف قرارداد شـده اسـت.

 مجـرى طـرح چغندرقنـد وزارت جهـاد کشـاورزى افـزود: بـا توجـه بـه 
سـطح قابل برداشـت حـدود 99 هـزار هکتـارى چغندرقنـد بهاره کشـور و 
وضعیـت مطلـوب اکثـر قریب بـه اتفـاق مـزارع، پیش بینى مى شـود که در 
سـال جـارى بیـش از پنـج میلیـون تـن چغندرقنـد بهـاره در کشـور تولید 
و بـراى فـرآورى و اسـتحصال شـکر، تحویـل کارخانه هـاى قنـد سراسـر 

کشـور شـود.
بـه گفتـه حصـادى، کشـت چغندرقنـد پائیـزه بـا شـروع سـال زراعـى از 

مناطـق جنوبـى کشـور (خوزسـتان)، آغـاز شـده اسـت.


